Simpozionul ”Transferul de cunoștințe – modalitate de revigorare şi
stimulare a activităţii artistice în spiritul artei Post moderne”
Ediţia a I-a 2018
REGULAMENT GENERAL DE ORGANIZARE
ART.1 Simpozionul se adresează elevilor liceeni din toate liceele din țară și profesorilor şi îşi
propune să încurajeze şi să promoveze creativitatea acestora prin activități științifice
ART.2 Participarea elevilor și profesorilor la simpozion se poate face:
Elevii - participare directă cu lucrări
Profesorii - participare directă/indirectă cu lucrări
Profesorii – participare directă fără lucrări
ART. 3 Simpozionul se va desfășura în data de 17.05.2018 în Sibiu, Liceul de Artă Sibiu
ART. 4 Programul simpozionului este:
09:00 Primirea invitaţilor; Distribuirea materialelor
09:15 Cuvânt de bun venit
09:30 Prezentarea lucrărilor elevilor
11.30 Pauză de cafea
12.00-14.00 Prezentarea lucrărilor profesorilor
14-15 Pauză de masă
15.00 Încheierea lucrărilor sesiunii și participarea la vernisajul expozitiei de lucrări Hans
Hermann
ART. 5 Inscrierea participanților
1. Pentru profesorii care doresc să participe direct la simpozion fară lucrări: inscriere
on-line la adresa oferită de organizatori pe site-ul liceului și ISJ Sibiu
2. Pentru profesorii care doresc să participe direct cu lucrare: preinscriere online la
aceeași adresa cu prezentarea unui rezumat al lucrării de maxim 10 rânduri
3. Pentru elevi preinscriere online la aceeași adresa cu prezentarea unui rezumat al
lucrării de maxim 10 rânduri
ART. 6 CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRII:
Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, (la un rând), cu margini egale de 20
mm.

ânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Arial, 12).
-dreapta (maxim 10 rânduri).

Citarea este obligatorie !!!
sesiune vor expedia lucrarea integrală în format
electronic până la data de 30.04.2018 prin e-mail la adresa hanshermannsibiu@gmail.com ,
cu menţiunea ”simpozion”;
limbile engleză, germană, franceză;
-mail menţionată mai sus trebuie să fie:
Nume Prenume - Titlul lucrării;
volum al lucrării cu ISSN care va cuprinde toate lucrările acceptate;

de o comisie de jurizare, care îți rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
formatul unui articol științific, nu au contribuții proprii, care sunt copiate de pe internet și
care nu respectă cerințele de redactare. Cele care nu vor fi acceptate, nu vor fi publicate .
aga responsabilitate pentru materialele trimise spre publicare!
ART. 7 Elevii și profesorii care participă direct la lucrările simpozionului vor realiza prezentări în
Power Point, maxim 10 slide-uri.
ART. 11 Eventuale adăugiri la acest regulament, din motive obiective, se pot realiza doar prin
intermediul anexelor.

Coordonatori Simpozion:
Liceul de Artă Sibiu Prof. Sacarelis Daniela Ioana, prof. Anca Serfozo, ,
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu: Inspector de specialitate prof. Bianca Florea.

Prof. Sacarelis Daniela Ioana
DIRECTOR

